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 آلِهِ یعَلَ وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»
 .«نَیالطَّاهِرِ

 
 یر  ورو و یرا ظراهر ما در ظهورات قرآن شرری  و بلهره در وصرور قررآن هرم

هم از جهات گووراگون  مستقرو غير  مستقر. حساب مستقرو احياوًا غير  مستقر داریم

ایم، قبر  از وررر صرحيه بره است. مثالً مطلبی در ذهن ما تبلور یافته و ما باور کررد 

قرآن شری ، بنابراین عام  درووی و یرا عامر  و عرواملی برووری مطلبری را بررا  مرا 

تر درست و روشن جلو  داد  است. در این صورت هر قدر آن مطلب در فهر مرا قرو 

مخصوصرًا در صرورتی کره تر خواهد بود. مربوطه صحيهه ما به آی ورر صحيه ،باشد

قرآن باشد و وه ورر عميق و خرالی کرردن و ه ا  به آیورر سطحی و مرور  و حاشيه

  جدا شدن از عوام  درووی و برووی.

 ،اسرت دقرتمورد  متقنِ صحيهِ ها  وحیِدرووی یا برووی که من یاگر ما با عوامل

فهميم، بررخال  ورو وو را طور دیگر مری ،مراجعه کنيمبه وصوصی از آیات  حتی

 مطالبی که ظاهر قرآن هرم ورود ظاهر. آیاتی که ظاهر است در ، تا چه رسفهميممی

اسرت و بريا از  صددرصرد ا  در قررآن کمترر ازا ، کلمهاست، اگر درصد داللی آیه
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 رین اسرت کره ظراهبودن ا افصه و ابلغو  1«لِلنَّاسِ بَيانٌ»مقتضا   ،درصد است پنجا 

کلمات دیگران است و به این به حساب  ،ظاهرشود اینهه گفته می قطعًا مراد باشد. و

ا  در قرینره امرا ،هن است درصد داللی آیره براالتر از ويمره باشردحساب است که مم

 صددرصردخود آیه یا جا  دیگر مطلب را برگرداود. در هر صرورت ورو کره داللرت 

هرا ، ایناسرت درصرد پنجرا و بيشرتر از  صددرصردر از است و ظاهر کره داللرت کمتر

ا  وگررش کسری باشرد کره حاشريه ،. اگر وگرشکندها فرق میبرحسب اورار و وگرش

بررخال   بر این دو گنرا  عوامر  درووری و برووریه وگرد و اضافوگرد، سطحی میمی

  آن خرالفهمد و ظراهر آیره را وير  آیه را خال  آن می وو یا ظاهر آیه دارد، وو

 فهمد.می

عوامر  درووری و ک  اگر اوسان دو کار اوجام بدهد، تخليه و تحليه، خود را از  اما

خواهم کنار برود، دیگران چه ومیخواهم کنار برود، من ، من چه میبرووی تخليه کند

ضرورت اورار چيست همه کنار برود. اگر من و شما و  حتیاود کنار برود، چه فرمود 

وه قال اهلل  ،خواهيم از قال اهلل مطلب بفهميمه  تحقيق هستيم و میا هاو شما هاما

آن تناسرب وردارد و از غيرر قررآن آوچه با قرر ،ال إله را اولعد فهم فالن و بهمان، در بُ

و چه برووی، ال إله، اوسان یقين کرد  است، چه با عوام  درووی  اتخاذ شد  است، ولو

قط کالم خدا است، با ورر عميق و صحيه و بدون به در ميدان ف ؛إلّا اهلل کنار بگذارد.

د که تفصي  آن را قربالً عرر  همرا  داشتن عوام  درووی و برووی به آیه سه ورر کن

آیراتی کر  ورر به خود آیه صحيه و ورر به آیات اطرا  آن صحيه و ورر بره  کردم.

ورت وررر خواهد بگوید. در ایرن صربر همين مبنا بحث دارد و همين سخن را میکه 

 تلو عصمت خواهد شد. تالی

مفسّرین هرم کره در بحرث  حتیآقایان ب رگوار، چه مفسّرین و چه غير مفسّرین و 

آیره کره برخرورد  دوازد ، د هایة دارورد، بره رر ایجابی خلود ابد  إلی غير النخلود و

آیره. بره  دوازد ، د ایم، اسراء جمر  کررد   اود، ما در سوراود یا وهرد کنند یا کرد می

چررا  رو   ة اسرت.که خلود إلری غيرر النهایرة ایبدیر استدالل کنند واهندخها میاین

و یرا  عرفراویه ها فلسفه یرا ادلّرخود آنبه خيال ه شهرت، رو  همان ادلّهمان افهار 

چه و یا چه و یا چه. چه عوام  درووی و چه عوامر  برووری موجرب شرد  اسرت کره 

جرا دچرار مره طباطبرایی هرم اینایعررم در تفسرير، عال ب رگوار، استادواه معال حتی
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خلود اهر  ورار کره گووه آیات خواسته است استدالل کند که به این .شد  است لغ ش

 ودارد از قرآن ة است، هيچ دليلی هم، إلی غير النهایة الفلسفيت وخواهند بوداه  جن

جرا غلبره کررد  برا این این ورر. افهار فلسرفی ایرن ب رگروار در قرآوی بر ضده مگر ادلّ

. خيلی جاها برخال  افهرار فلسرفی وررر داد ، بررخال  است بود  آزاداینهه خيلی 

خواسته است بحث کند که خيلی افهار عرفاوی ورر داد ، برخال  افهار فقهی وو اگر 

کسی که تمرام عمرر خرود در  لغ د.می باالخر  اوسان امادرصد آن کم است ورر داد ، 

قرم ایجراد ه مبارک  لو در قرآن زیاد بحث کرد  و تحوّل عميقی در حوزفلسفه بود ، و

بينيم کره هرم در فقره خرود، هرم در مری ،مرزهرا را حفرک کنريمما اگر  اماکرد  است، 

من حيرث ال »خود، هم در عرفان خود، هم در عقاید خود تحمي  اتوماتيهی و ه فلسف

مطلرب  نوررر فلسرفی بررا  مر به حساب اینهه از« یدر من حيث »احياوًا یا « یدر 

 روشن است.

ترواويم می طروربنرابراین مرا آیره را این ،روشن اسرت نچون از ورر فلسفی برا  م

ورو در  این مطلب اسرت یراظاهر در این مطلب است، آیه  در بفهميم، اصالً آیه وو

 عوام  درووی و برووی از تجرید اولوقتی که با ال إله إلّا اهلل جهت ولی  مطلب است.

، با فهر صحيه به آیات مراجعه کنريم، اصرالً آیرات داللرت وردارد و جهت دوم تحليه

اسراء، ه مبارک  دوم، سوره آی را دیروز خواودیم. اوله بلهه به عهس داللت دارد. ما آی

ه ، آیر292ه صرفحصفحه است،  اول، «اْلمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ یَهْدِ مَنْ وَ: »97ه آی ،292ه صفح

، چره هردایت تهروینی باشرد و چره هردایت تشرریعی «اْلمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ یَهْدِ نْمَ وَ: »97

 مَرنْ«. »وَحْشُرُهُمْ وَ دُووِهِ مِنْ أَوْلِياءَ لَهُمْ تَجِدَ فَلَنْ یُْضلِْ  مَنْ وَ»باشد و چه بهتر هر دو. 

لِْ  مَرنْ»داریم یر   1« َّضَ مَنْ»چه کسی است  ی  « یُْضلِْ  م، ضراللت در داریر« یُضرْ

 الَ وَ عَلَريْهِمْ اْلمَْغضُوبِ غَيْرِ»سی از ضالّين است، ک عد است:تقسيم خيلی مختصر دو بُ

کنرد حالی میضاللت ودارد، ضالل است. بی راصرار د اما، از ضالّين است، «نَالضَّالِّي

کوشرا و برا  بره دسرت آوردن حرق  کند کهحالی میکه به را  حق قدم بردارد، بی

 این مقصّر است.« و لو کان»کافر ويست،  صددرصدکند. این  کاوش

 کند و طریطی میخير، این ضاللتی که وجود دارد ضاللت را عمدًا گاهی اوقات 

اف ایرد کره خداوورد در هرا را برر آن میدهد و تمام عنادهرا و حمقکند و عمق میمی
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او را بره طرر  ضراللت هُر   1«.وبَهُمْقُلُر اللَّرهُ أَزاغَ زاغُروا فَلَمَّرا»کند. جا اضالل میاین

، با مال، با بنين، با علم، با مقام، با صحت، با چه. وره اینهره خداوورد هردایت دهدمی

 وَ»دهرد. کند، خيرر، هر  میمیخواهد هدایت شود هدایت ومیوکه را کسی کند، ومی

نا»ببينيرد  2،«خَْلفَهُمْ ما وَ أَیْدیهِمْ بَيْنَ ما لَهُمْ فَ َیَّنُوا قُرَواءَ لَهُمْ قَيَّْضنا «. قُرَوراءَ لَهُرمْ قَيَّضرْ

نا»این شريطاوی کره در ضراللت بره شريطنت و عنراد خرود ادامره دهرد  کمر  ، «قَيَّضرْ

بيشرتر شريطان  فرسرتيمطر  ایرن می کنيمها  دیگر را باز می. بند شيطانفرستيممی

ه درجر  هرایجهنمپس این «. وبَهُمْقُلُ اللَّهُ أَزاغَ زاغُوا فَلَمَّا»شود. این چه کسی است  

هرایی کره ه آنالبترهرا، یجهنمکر  ، هرایجهنمک  کند وه ه بحث میآی است که اول

هایی کره اهر  بهشرت وخواهنرد برود یجهنمکنيم، اه  بهشت وخواهند بود بحث می

ماونرد بعرد هایی که مقدار کمی یا زیراد  مییجهنمو الّا  دارود یتبحث خلود و ابد

 ها بحث ويست. طبق تقسيمی که دیروز عر  کردیم.این ،گردودبرمی به بهشت

سفه و مفسّرین و عرفاء فالایی که رو  بهشت را وخواهند دید که آقایان هیجهنم

خواهنرد است و به این آیرات احياورًا می ةفلسفيالهایة گویند إلی غير النمیو دیگران 

  دوم اسرت، زمرر  وید  خير، این آیه زمرگاستدالل کنند، این آیه این زمر  را دارد می

ه جایی که عذاب عادالوماوند تا آنمی جهنمها کساوی هستند که در یجهنماین  اولِ

آیه  ،ويستند هم بهشته ميرود، چون شایستمی جهنمخود را ببينند و بعدًا در ه شایست

هستند،  جهنمر در ادامت النها ماگوید که اینا  را میآیه آن دسته گوید.ومیاین را 

 وقرود ورارهستند، کساوی که مادامی که ایرن  جهنمار در مادامت العمر وه. مادامت الن

ميرود، آیره ایرن وار و اه  وار میًا هستند، بعد جهنموجود دارد و شاید هم بيشتر در 

 .کندرا دارد بحث می

 لَهُرمْ تَجِردَ فَلَرنْ»ويسرت، « ضرَ َّمَن »، «یُْضلِْ » 3،«یُْضلِْ  مَنْ وَ»  آیه حاال از کجا 

، کفّار  هم ويستندشوود می جهنمکفّار  که وارد ه هم «یُْضلِْ  مَنْ. »«دُووِهِ مِنْ أَوْلِياءَ

د ويسرتند، وار خراموش شروميرود قب  از اینهه می جهنمشوود و در می جهنمکه وارد 

د  اسرت، هرا را بره طرر  ضراللت هر  داکساوی که خردا آن سوم هستند؛ه بلهه دست

دهد، اگر ها خباثت و ملعنت و عناد دارود که خدا به طر  ضاللت ه  میقدر ایناین
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دهد، برا  اینهره بيشرتر بره طرر  ضراللت دهد، اگر چه میدهد، اگر مال میعمر می

 بروود.

 لَهُرمْ تَجِردَ فَلَرنْ»ودارد. « لَن»ضاللت عاد  بود  ،، اگر ضاللتاستحاله، «تَجِدَ فَلَنْ»

برا چهرر  . «بُْكمًا وَ عُمْيًا وُجُوهِهِمْ عَلى اْلقِيامَةِ یَوْمَ وَحْشُرُهُمْ وَ» :، بعد«دُووِهِ مِنْ لِياءَأَوْ

ماا»هرا، الل« بُْكمرًا»کورهرا، « عُمْيًا»، وقود  شوود، چهرپرتاب می جهنمبه  ، کرهرا. «صرُ

بره بهشرت  و ون بياینردودارورد، بيرر جهرنمپناهگراهی جر  مأوایی و ، «جَهَنَّمُ مَْأواهُمْ»

، چرون این هم ويستها بميرود، بماود این جهنمطور ويست که این :بروود ويست. دوم

 كُلَّمرا»جرا اسرت کره این .«كُلَّما»برابر هستند،  صددرصدمأوا با آو  «. جَهَنَّمُ مَْأواهُمْ»

، سرعير «ًاسَعير هُمْزِدْوا»هر هنگام که بخواهد به خاموشی گراید «. ًاسَعير زِدْواهُمْ خَبَْت

تا عاد . آتشی که بسيار ، وه آ«التَّأَجُّجِ دَةُالشَّدِی ارُالنََّ»کنيم. سعير ها زیاد میرا بر آن

 كَفَررُوا بِرأَوَّهُمْ جَر اُُهُمْ ذلِر َ»سوزود  است و گيرودگی آن بسيار شردید اسرت.  بسيار

 «.ًاجَدیرد خَْلقرًا لَمَبْعُوثُرونَ إِوَّرا أَ رُفاترًا وَ»منهرر معراد  1«عِرامرًا كُنَّرا إِذا أَ قالُوا وَ بِآیاتِنا

آورید که ممهن ويست کساوی اه  بهشت وباشند، اه  از کجا  این آیه درمی آقایان

هرا کمترر گنرا  آن ها کمتر است ولرو ثرواب ودارورد،اینچون گناهان  اماباشند،  جهنم

ها خواهند مرد، از کجرا ینوار  ودارود، قب  از اینهه آتا خاموش شود ا یتاست ابد

 ها را ودارد.کنيد  آیه که اینفی میشما این را و

 زِدْوراهُمْ خَبَرْت كُلَّمرا»کنرد، داران کفرر و عنراد را بحرث میمشرع  اولآیه آن تراز 

عير زِدْواهُمْ»، هر چه بخواهد به خاموشی گراید و آتا کمتر شود «ًاسَعير ترا چره «. ًاسرَ

که آتا وجرود دارد  وقتیاستحقاق دارود. چه زماوی است  تا که  وقتیزماوی  تا آن 

 ها هستند. پس این آیه بر چه داللت دارد آتا خود اینه و گيراو

 

 ]سؤال[ -

 .دومه دهم. ایرن آیرفرردا جرواب مری ، این سرؤال دوم اسرتاین سؤال دوم است -

 .22ه حج، آی  سور سوم:

 شود دلي  ومی« ًاسَعير زِدْواهُمْ» -

صفحه  کنم هم شما فهر کنيد، به یاد داشته باشيد.هم من فهر می کنيم،میفهر  -

 ذُوقُروا وَ فيهرا أُعيردُوا غَرمٍّ مِرنْ مِْنها یَْخرُجُوا أَنْ أَرادُوا كُلَّما» حج:  ، سور22ه آی ،334
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 ما که معتقد هسرتيم گروهری از اوالًها چه کساوی هستند  ببينيد این«. اْلحَریقِ عَذابَ

هایرة، و وره هستند تا چه رسد إلری غيرر الن جهنمار در دامت النوه ما ،صر  يانجهنم

 جهنمبينند و در خود را میه اه  بهشت خواهند بود، بلهه در این بين عذاب شایست

 آیره ها اسرت،یجهنم اوله ها ويست. آیه راج  به درجميرود، این آیه راج  به آنمی

مُوا خَْصمانِ هذانِ» :ببينيدآن را از قب    لَهُرمْ قُطِّعَرْت كَفَررُوا فَالَّرذینَ رَبِّهِرمْ فر  اْختَصرَ

 وَ * اْلجُلُودُ وَ بُطُووِهِمْ ف  ما بِهِ یُْصهَرُ * اْلحَميمُ رُُُسِهِمُ فَوْقِ مِنْ یُصَبُّ وارٍ مِنْ ثِيابٌ

 كُلَّمرا» والًا«. أَرادُوا كُلَّمرا»هرا ایرن ويسرت، یجهنمه همر برا  1.«حَدیدٍ مِنْ مَقامِ ُ لَهُمْ

ه هرا هسرتند. همریجهنمه بحث اسرت، فرر  کنيرد ایرن همر« مِْنها یَْخرُجُوا أَنْ أَرادُوا

 أَنْ أَرادُوا كُلَّما»جا بياید، ولهن فر  کنيد این ،ها که به بهشت وخواهند رفتیجهنم

 «.مِْنها یَْخرُجُوا

وود یرا بره شر خرار  جهرنمبخواهند از  ،خود را ببيننده هه عذاب شایستپيا از آو

 جهرنماز گرویيم مرا کره ومی شرود،ومی بهشرت، وره جهنمبهشت بروود که هيچ، یا وه 

بهشت وخواهنرد  ها که اه یجهنمشوود. ما که عر  وهردیم ی  دسته از خار  می

 جهنمالعمر هستند، ما گفتيم در دامت النار هم خلود ابد  ودارود، بلهه مادامبود و ما

در  حتری. گویردمیخررو  ه آیراسرت   جهرنمخررو  از  جهرنمر ميرود. آیا مردن دمی

ی کره اصرالً جهنمری بگيریم، دو دسته جهنمصورتی که ما آیه را شام  هر دو دسته 

ه خواهنرد برود، دسرت جهنمکمتر در  اوله به هيچ وجه اه  بهشت وخواهند بود، دست

شوود ويست، خررو  ويسرت. مروت در بخواهند بود. هر دو خار   جهنمدوم بيشتر در 

داریرم، اگرر  جهنمی  موت در  ،داریم جهنمکه خرو  ويست، ما ی  خرو  از  جهنم

عرد خود مرد. پس در دو بُه خود بيرون رفت  در خاوه از خاو ،خود مرده کسی در خاو

بی که در کنيد و هم آن مطلا  میآیه داللت ودارد، چطور شما آقایان هم ورر حاشيه

ایرن  خيرر، خواهيد بگویيردها ثابت شد  است، میو این حر شما از ورر فلسفه ورر 

 البتره شرود. خيرر،چرون اگرر بخواهنرد خرار  شروود ومی ،هایة اسرتخلود إلی غير الن

دام اسرت، یر  هسرتند ایرن دو مرا جهرنمامی کره در دولهن ما ،شود خار  شوودومی

 ،ر، خلرود ابرد  ورار . یر  مرادامااللة است که مادامت النرالضمادام راج  به رئوس

خراموش  جهرنمهرا در این ،خراموش شرود جهرنمالعمر اسرت کره قبر  از اینهره مادام

                                                           

 .21تا  19، آیات حج. 1
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 ،شوود و این مقتضا  عدل الهی است که بيشتر از عرذابی را کره اسرتحقاق داروردمی

 ها وبينند.این

 

 ]سؤال[ -

ه . آیردارد آخررخواهيم بگویيم وار ، میاه  وار ما عر  کردیم به حيات راج  -

رِ ْ رَبَّنَرا یَقُولُرونَ الَّرذینَ وَ»: 65ه الفرقران، آیر  قرآن، سور 365ه دیگر، صفح  عَنَّرا اصرْ

را  جهرنماین کالم اهر  بهشرت اسرت کره عرذاب «. غَرامًا كانَ عَذابَها إِنَّ جَهَنَّمَ عَذابَ

اسرت، آقایران غررام چيسرت  ایرن معنری آن  .«غَرامًا كانَ عَذابَها إِنَّ»کنند، توصي  می

سه بُعد بودن هميشگیِ مثلث ر که طوهمان یعنی چه غرام  ،خواهند استدالل کنندمی

 جهرنمایرن کسراوی کره در  طرورهمين عرد وباشرد،سه بُ و ث باشدشود مثلومیو  است

است، هميشگی اسرت، خروب هميشرگی اسرت. کردام « غَرامًا كانَ عَذابَها إِنَّ»روود می

سرتند، مخلروق هرا کره رب وياوی است  وه، اینرب هایۀر النميشگی الی غيهميشگی  ه

ا   ار  بلره، عرددامت النرگی ما، هميشمهایة ويست. دومخلوق که إلی غير الن هستند،

ار هستند. ضالل هستند هميشگی مادامت النالکه رئوس جهنما  از اه   هستند. عد

چرون عرذاب  ،وداشرتوقتی که این کند  هي م دیگر کند  بودن وداشت و دیگرر آترا 

خاموش خواهد شد، این را ما قبرول داریرم.  جهنمشود، خود را دید، این خاموش می

  مقدار اود، ولووش شود عذاب خود را دید امخ جهنم، کساوی که قب  از اینهه سوم

ميرورد. ایرن برا هرا میاین ،اوردعرذاب خرود را دید  و جهرنم خراموش شرد ، هم ماود 

مالزمت عذاب با شخو گناههار به  آقایان هرد  وه. چرا  برا  اینهدامنافات « غَرامًا»

طور ويست  مالزمت عذاب بر مبنرا  عردل الهری اسرت، برر گنا  است، مگر این  اوداز

 مبنا  عدل الهی مالزمت عذاب با اه  عذاب به مقدار گنا  است.

د جهرنم وقروار اسرت، مرت النرمقدار گنا  مادا ،ار هستنددامت النآن کساوی که ما

ر خردا مقرر ،ميرودخاموش شود می جهنم. آن کساوی که مقدار  قب  از اینهه هستند

« غَرامرًا»ببينرد، ایرن  ین مقردار عرذاب مسرتحققدر این زود  باشد که به اکرد  که این

ر شرما شود گفت که ایرن ضررمی ،بعد وف  برد ،سال ضرر کرد بيستاگر کسی ويست. 

که اشتبا  وهررد  اسرت. بعد  ،سال اشتبا  کرد  بيستا اشتبا  شما است، خوب ته الزم

، مالزمه در عذاب. بله، عرذاب برا کرافر مالزمره «ًاغَرام كانَ عَذابَها إِنَّ»جا در این ]...[
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 وَ»کفر او یا بيشتر  یا کمتر  بيشتر که غلط است، بلهه کمتر بر مبنرا    دارد، به اوداز

 استحقاق. به اوداز  2«مُقامًا وَ مُسْتَقَراا ساءَْت إِوَّها» 1.«ءٍشَ ْ كُ َّ وَسِعَْت رَحْمَت 

 وَنَ * الرَّالِمي هُمُ كاوُوا لكِنْ وَ ظَلَمْناهُمْ ما وَ: »495ه ، صفح77ه زخر ، آی  سور

تواونرد اسرتدالل بره ایرن بهترر می. «نَمراكِثُو إِوَّكُمْ قالَ رَبُّ َ عَلَيْنا لِيَْقضِ مالِ ُ یا وادَوْا

قروا  کر    ، فرماوردجهرنمقروا  کر  ها به مال  و رئيس یجهنمچه کساوی   کنند،

« رَبُّنَرا»خردا بخروا ، از «. رَبُّر َ عَلَيْنرا لِريَْقضِ مالِر ُ یرا ورادَوْا وَ»، جهرنمو رهبر  جهنم

هرا ويسرت، ایرن اعن عرذاب رب و رحمت رب که شرام  این يتگوید، چون ربوبومی

یعنری ، «عَلَيْنرا لِريَْقضِ»م کرد  است و لط  کرد ، رحی شما که خدا به شما تاست. ول

و  ميرریمیا ب، مخار  شوی جهنمیا از عليه ما حهم کند، چيست  بميریم  خداوود  چه

جهنم هم ، شما بيرون رفتنی ويستيد و در «نَماكِثُو إِوَّكُمْ قالَ» .خار  شویم جهنمیا از 

 ماودوی هستيد.  -هاآن به استدالل-

ها کسراوی هسرتند ها چه کساوی هستند  این ایناوالًون تا چه زماوی  سؤال: ماکث

 خالِردُونَ جَهَنَّمَ عَذابِ ف  اْلمُجْرِمينَ إِنَّ»که در بدترین مراح  کفر هستند، قب  از آن 

 فيرهِ هُرمْ وَ عَْنهُمْ یُفَتَّرُ ال». یعنی خلود ابد  وار  3.« نَمُبْلِسُو فيهِ هُمْ وَ عَْنهُمْ یُفَتَّرُ ال* 

را  جهنم، لباس «نَمُبْلِسُو فيهِ هُمْ وَ»شود، ها کم ومی، عذاب وار وسبت به آن«نَمُبْلِسُو

 كراوُوا لكِرنْ وَ ظَلَمْنراهُمْ مرا وَ»ها است. اود و این لباس هميشه به تن آنبه تن پوشيد 

 4«.الرَّالِمينَ هُمُ

هایرة اوی  إلری غيرر النشرود ترا چره زمرمیهرا اسرت و کرم ودر تن آن جهنملباس 

هرا ها بله. ابرد عمرر  بعضری از آنابد وار  بعضی از آنچه کسی گفته است  فلسفی  

 و ثاويرًا و ثالثرًا، اوالً 5.«رَبُّ َ عَلَيْنا لِيَْقضِ مالِ ُ یا وادَوْا وَ»بله. هر دو مبلسون هستند. 

لهره برا ورار خواهنرد ب ،ميروردومی جهنمها است که در وار  اوله  مربوط به دستاوالً

ها باشد کره خلرود گر وار دیه ثاويًا اگر هم شام  دستکنيم. مرد، این را ما بحث ومی

 لِريَْقضِ مالِر ُ یرا ورادَوْا وَ»ها برا  چه زماوی است  این حر  ،العمر دارودابد  مادام

                                                           

 .156ه اعرا ، آی. 1

 .66ه فرقان، آی. 2

 .75 و 74زخر ، آیات . 3

 .76ه همان، آی. 4

 .77ه ، آیهمان. 5
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جان  ،ينيم، یعنی چه  یعنی قب  از آن مقدار عمر  که عذاب شایسته را بب«رَبُّ َ عَلَيْنا

، مهث برر مبنرا  «نَماكِثُو إِوَّكُمْ» .سال قب ، ی  ما  قب ، دو ما  قب . ی  بگيردما را 

 جَر اءً»سرت کره سات قررآن ابر مبنا  عدل که صراحت آیات مقد عدل یا ظلم  مهث

  بيررون ها زود  بماوردبا سایر جهنمیاعن  ،را اگر دید« جَ اءً وِفاقًا»این  است، 1«ًاوِفاق

بلره. پرس ایرن مهرث مرادامی اسرت،  جا بميررد انرود، همومی بيرون آیه گفت  دبرو

 جا ويست.االستحقاق است، پس این استدالل اینداممهث ما

 تُبْقر  ال*  سَقَرُ ما أَدْراكَ ما وَ*  سَقَرَ سَأُْصليهِ: »576ه ر، صفحمدث  سور، 27ه آی

الی آخر. این راج  به چيست  از قضرا  2«عَشَرَ تِسْعَةَ اعَلَيْه*  لِْلبَشَرِ لَوَّاحَةٌ*  تَذَرُ ال وَ

ها است که خلود ابرد  ورار  وار  اوله مربوط به دست اولتمام این آیات در جواب 

طبعًا باید بميرود. چون خرو   «وِفاقًا جَ اءً»بر مبنا  عدل و  ،دارود. اگر هم دوم باشد

هرا هرم آیات قبلری غلرط، ماوردن آنها به دلي  ها غلط، خرو  آنکه غلط، ماودن آن

ليهِ»هستند.  اوله این دست باید بميرود. غلط، بنابراین ،ظلم است قَرَ سَأُصرْ ، ببينيرد «سرَ

 «الترأجّج ةشردید»که عبارت است از ورار  این سقر «رَقَسَ  ُدُوقِأ»، یعنی «سَقَرَ سَأُْصليهِ»

قود هستند و حطب هسرتند و ها وآید. خود اینها درمیهي ماین وار از خود این کند 

او را بره است. « سَأُْصليهِ»ويست، « دُ ُورِسَأ»ستند و چه هستند و چه هستند. حصب ه

هرا. ایرن بمرب سراعتی را منفجرر آتا وردارد، خرود این جهنمگيراويم. می جهنمآتا 

ایرن را منفجرر  جهرنمدر سراعت  ،ی راجهنمرکنيم، این بمرب سراعتی آترا ورار  می

سنگ چخماق کره  دو مث  ها هستند،آید. گيراوه خود آنمیاز بيرون وکنيم، آتا می

آیرد، از درون زونرد، از بيررون آترا ومیزوند یا سنگ چخماق را به چه میبه هم می

 آید.سنگ چخماق با این برخورد آتا بيرون می

زوررد، شررعله میها آتررا را هي ماز درون ایررن کنررد  جهررنمسررنگ چخمرراق جررا این

 إِنَّ» ک سراب  اسرت.دَرْ، سرقر کجرا اسرت  سرقر «سَقَرُ ما أَدْراكَ ما وَ*  سَقَرَ سَأُْصليهِ»

بْعَةُ لَهرا»یرا  3«النَّرارِ مِنَ اْلأَسْفَ ِ كِالدَّرْ فِ  اْلمُنافِقينَ  جُرْ ءٌ مِرْنهُمْ برابٍ لِكُر ِّ أَبْروابٍ سرَ

د سرقر بردترین گوید، اگر هم وگویجا است، روایات هم همين را میسقر این 4«مَْقسُومٌ

                                                           

 .26ه وبأ، آی. 1

 .30تا  26. مدثر، آیات 2

 .145ه وساء، آی. 3

 .44ه حجر، آی. 4
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 وَ فيهرا یَمُروتُ ال» 1.«تَرذَرُ ال وَ تُبْق  ال»است.  جهنمآتا است، بدترین درکات ه مرحل

کره  دارد، وه وگا  مری«تَذَرُ ال وَ تُبْق  ال»بعدًا خواهيم خواود. که داریم هم  2«یَحْيى ال

 ال»چطرور   کند که بميرد، وره زورد  اسرت وره مررد ،وه رها می ،ها زود  باشدمث  آدم

برا  کساوی کره ابردیت  ،تا چه زماوی  تا وار وجود دارد اوالً. «یَحْيى ال وَ فيها یَمُوتُ

در دارود.  هوار ابدیت عمریخمود وار  دارود یا برا  ابدیت عمر . کساوی که قب  از 

کساوی    از آن هم،، بلهه قبر  استعم تاین ابدیتی که یا ابدیت وار  است یا ابدی

ماونرد و بعردًا بره بهشرت مقردار  می جهرنمبلهره در  ،ت عمرر  هرم وداروردیابرد که

هرا تعمريم یجهنمهستند. اگر آیه را ما به تمام « تَذَرُ ال وَ تُبْق  ال»ها هم روود، آنمی

در موق  عذاب است وه آوهه او را بيشرتر عرذاب کننرد کره « تَذَرُ ال وَ تُبْق  ال»بدهيم 

 و را عذاب کنند ويست.ظلم است، کمتر، بيشتر ا

دوم کره ه اسرت و ثاويرًا اگرر مرتبر اوله ها  درجیجهنم مربوط به اوالًولهن آیه 

 ال»در ایرن برين  ،بگيرد راعمر  غير ت لهه خلود موقب ،بگيردخلود ابد  عمر  است 

بميررم، گرذارد زورد  بمراوم وره وره میطور  است که  جهنماین آتا «. تَذَرُ ال وَ تُبْق 

جَْت كُلَّمررا»در کررار ويسررت،  مرررک کرره  لِيَررذُوقُوا غَيْرَهررا جُلُررودًا بَرردَّْلناهُمْ جُلُررودُهُمْ وَضررِ

روح در بردن وجرود  ،بلره این بين الموت و الحياة اسرت. حيات هم ويست. 3.«اْلعَذابَ

ما  گویند این مرک بهتر از زود  بودنند که میکساوی هست است این زودگی  اما ،دارد

تر از مررک واقعری اسرت کره دیگرران ه این مررک در زوردگی مرا قرو است، برا  اینه

در آتا، غذا  مطلق یا مرک مطلق یا بين الموت و الحياة است.  ۀاود. پس یا زودمرد 

شروود و چره و چره، ایرن هرم ور میاو آتا، آب او آترا، حيواوراتی کره بره او حملره

خورد، هر وسان هر چه میاین چه زودگی است که ا گی ويست.زود این ميرد و همومی

 لَوَّاحَةٌ»باشد   و داد و فریاد مار باشد و همه واراحتیهمه کوفت و زهر ،آشامدچه می

 4.«لِْلبَشَرِ

 

 ]سؤال[ -

                                                           

 .28آیه . مدثر، 1

 .13ه اعلی، آی. 2

 .56ه وساء، آی. 3

 .29ه ثر، آیمد. 4
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 است. جهنمآن درک هفتم  سقر -

 

 ]سؤال[ -

 گردد.برمی جهنمبه « هاعَلَيْ»ر است، سقر مذکاست، چون  جهنمکه « هاعَلَيْ»وه،  -

 

 ]سؤال[ -

 ا چر -

 «.لِْلبَشَرِ لَوَّاحَةٌ*  تَذَرُ ال وَ تُبْق  ال*  سَقَرُ ما أَدْراكَ ما وَ» -

 چند بود ه شود. آیومی مؤوثکه ويست، مذکر که  مؤوثر است، سقر مذک -

- 27. 

 

 گرردد.برمی جهرنمپرس ایرن بره  ،اسرت مؤورث جهرنمداشرت،  جهنمقبالً عذاب  -

 ال» اوالًچيسرت  « تُبْق  ال«. »تَذَرُ ال وَ تُبْق  ال*  سَقَرُ ام أَدْراكَ ما وَ*  سَقَرَ سَأُْصليهِ»

اسرت،  مؤورث «عَلَيْها»است،  مؤوث« لَوَّاحَةٌ»است،  مؤوث« تَذَرُ الوَ » ث است،موو« تُبْق 

بلهره بره آن قسرمت از  گرردد،بره مجمروب برومیاست. بنابراین سقر  مؤوث و الی آخر

ون اگر اوسان بخواهد توجيه کند که توجيه غلط است. چ جهنمسقر که به عنوان عام 

ر اسرت، عربری مرذک در ادب لفرک سرقر در لغرت عربری و .شرودمیتحمير  این است، 

وره بره عنروان خرار.  ،گررددر به عنوان عام هرم برمیبه سقمؤوث ابراین این ضمير بن

اسرت، چرون درک  جهرنمسقر به عنوان خار درک هشتم است و سقر به عنوان عام 

 است. جهنمچيست  در در هشتم 

 این لفک اگر مذکر باشد ]...[ -

حقيقری  مؤورثمعنا اگر حقيقی که ويست.  مؤوث ،مجاز  است مؤوث معنا اوالً -

 مؤورثحقيقری اسرت، ضرمير  مؤورثر اسرت و معنرا  آن ، لفک هند مذکبود مث  هند

 باید برگردد. ،است

 معنا  سقر چيست  -

 است. رمذکدرک  بدترین درک، درک اسف ، -

 نا  خود آتا ويست  به معسقر  -

 ، من خسته شدم.این باشدغاشيه.   ، سور13ه آی .را  فردا باشداین هم ب -
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نَرا لِمَرا عَرِريمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُررْإِیمَانِ وَ مَعَرارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَوَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَا ُا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْنَضَا ُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.هُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


